
.32 .33

“A estatística é uma ciência que demonstra que se o meu vizinho 
tem dois carros e eu não tenho nenhum, nós dois temos um.”

(Bernard Shaw, prêmio Nobel de Literatura em 1925)

Os indicadores podem ser considerados ferramentas que nos permitem nos aproximar 
da descrição da realidade da experiência cultural de maneira objetiva e que facilitam seu 
reconhecimento concreto, gerando um corpus de conhecimento teórico, científico e 
contrastável. Como instrumento, a vantagem que oferecem é que, aparentemente, evitam dois 
perigos comuns em pesquisa, que são: a imprecisão e a ambigüidade. Poderíamos dizer que 
contar com indicadores nos garante precisão e concreção na pesquisa e que estes podem, 
de maneira direta, alimentar a gestão cultural com informação, permitindo ainda objetivar a 
reformulação de políticas ou a correção de hipóteses. Entretanto, os indicadores têm mais de 
uma função dentro de sua qualidade de ferramenta, já que tendem a promover a legitimação 
de certos dados em comparação a outros e prometem uma confiabilidade que, aliás, nem 
sempre é real. A seguir, descreverei como utilizamos os indicadores no Observatori dels Públics 
[Observatório de Públicos] de Barcelona e mostrarei um exemplo de seu uso para uma gestão 
cultural pouco interessada em reconhecer e utilizar resultados de pesquisas.

O uso de indicadores em nossas pesquisas cumpre uma função descritiva, valorativa e 
de reconhecimento, com o objetivo de gerar um diagnóstico inicial da situação na qual se 
desenvolve a relação da instituição cliente e de seus públicos. Entendemos que o papel dos 
indicadores é importante na medida em que o pesquisador os utilize como o pentagrama no 
qual pode inserir uma pesquisa qualitativa que lhe permita subsidiar a melhoria das atividades 
e procedimentos organizativos do projeto cultural.

.33

1  Diretora do Observatório de Públicos de Barcelona, na Espanha, e pesquisadora da Universidade Central de Barcelona. 
Atualmente integra a equipe de estudos Formação, Inovação e Novas Tecnologias da instituição.

O usO DE InDICADOREs 
Em PEsquIsA nO 
sEtOR CultuRAl: 
O sAltO DA EstAtístICA 
PARA A DEsCOnstRuçãO 
DO DIsCuRsO
Cristina Pou Satorre1



.3� .3�

Nesse sentido, consideramos essencial decidir em consenso com 
os gestores do cliente as variáveis que interferirão em nossos 
indicadores. Uma vez obtida a relação, ou as relações, a descrever, 
enquadra-se o resultado obtido no tipo de indicador e no âmbito de 
gestão a tratar. Finalmente, apresenta-se uma leitura dos resultados, 
partindo dos objetivos propostos e da faixa de validade que 
atribuímos às nossas variáveis. Com esse trabalho final, pretende-se 
que o indicador já possa ser usado para a análise.

Em nossos estudos de públicos, normalmente é útil, em um estágio 
inicial de aproximação com a instituição, reunir os indicadores até 
então desenvolvidos pelo cliente: pesquisas de audiência, malas 
diretas, orçamentos. Nesse sentido, e no tocante aos públicos, cabe 
dizer que em raras ocasiões encontramos indicadores que tenham 
sido coletados de forma permanente, ou ao menos periódica, o que 
dificulta muito a realização de projeções dos mesmos. Além disso, 
são poucas as ocasiões nas quais os indicadores são compartilhados 
entre diversas instituições e, por isso, a comparação geralmente 
é impossível. No Observatório de Públicos costumamos sanear 
os sistemas de índices de audiência das instituições para gerar 
uma base homogênea de contraste. No entanto, verificamos que, 
mesmo nos órgãos oficiais, não há um consenso sobre os valores 
cuja coleta é fundamental ou, ao contrário, irrelevante. Os dados 
que o Instituto de Estatística da Catalunha coleta partem de 
variáveis diferentes da análise de consumo cultural da Sociedad 
General de Autores y Editores (SGAE)2 e divergem dos valores 
medidos pelo Eurostat3, por exemplo.

Outras limitações condicionaram até agora o nosso uso de alguns 
indicadores. A análise dos indicadores que devem avaliar a eficácia 
e eficiência das propostas culturais deveria, sem dúvida, reconhecer 
os elementos afetivos da experiência cultural, fornecer todos os 
elementos econômicos quantificáveis, os dados numéricos e, o que 
é mais importante, mostrar a experiência dos participantes e dos 
cidadãos, o que em poucas ocasiões pode ser feito por meio do 
tratamento estatístico da realidade.

Além disso, e lamentavelmente, verificamos, baseados em nossa 
prática, o uso de toda essa atividade estatística de obtenção, 
processamento e análise de dados para justificar formas pouco 
consistentes de aproximação aos públicos. Consideramos que 
não tem nenhum sentido a prospecção por meio de índices, 
se esta pretende calar as críticas e silenciar as partes obscuras 
da experiência, que se evidenciam em materiais de registro 
tais como diários de campo, entrevistas abertas ou grupos de 
discussão. Não esqueçamos a frase de Bernard Shaw, com a 
qual iniciei este artigo. Os indicadores somente indicam e são 

apenas instrumentos. Não por isso devemos menosprezá-los, nem 
tampouco tê-los como a única lente através da qual pretendemos 
observar a realidade. O valor da cultura não pode ser expresso 
somente com estatísticas, já que nela intervêm fatores subjetivos, 
polaridades imprevistas, reações tremendamente heterogêneas. 
Já em junho de 200�, Tessa Jowell, a secretária de Estado da 
Cultura, Mídia e Esportes do Reino Unido, explicava como, 
além da consecução dos objetivos, seria possível captar o valor 
da cultura, e como se poderia coletar tudo o que emanava da 
experiência cultural, apesar de dificilmente quantificável.

Os métodos atuais de avaliação de impacto e de resultados no 
campo da cultura em contextos como o inglês, no qual a avaliação 
é uma prática totalmente normalizada (o que não é o caso da 
Espanha), estão cada vez mais sendo colocados em dúvida. São 
colocados em xeque tanto em termos de sua utilidade quanto de 
suas metodologias. John Holden, em sua obra Capturing Cultural 
Value, afirma que o paradoxo é que as coisas que são fáceis de 
medir passam a ser objetivas, enquanto as que apresentam uma 
dificuldade especial de quantificação – e esta é a característica 
principal de boa parte da ação cultural – são ocultadas como algo 
comprometido e tortuoso. Por outro lado, um recente Relatório 
da National Museum Directors Conference afirma: “A conferência 
confirmou que ainda não há uma metodologia confiável para 
calcular o impacto econômico das instituições culturais”, e aqui 
estamos falando do impacto econômico que, como já sabem, pelo 
menos no contexto espanhol, é insignificante perante a necessidade 
de argumentação da efetividade social das iniciativas.

Finalmente, a analista cultural da universidade de Londres Sara 
Selwood comentava: “Apesar dos relatórios da pesquisa autorizada 
pelo Departamento de Cultura, Mídia e Esportes e dos próprios 
pesquisadores, as deficiências dos dados sobre o setor cultural, 
inclusive dos dados quantitativos, devem ser consideradas gerais”.

Indicadores: possibilidades e limitações

As dificuldades para a medição por meio de índices são evidentes. 
Por um lado, as conseqüências da participação cultural são, 
algumas vezes, remotas demais no tempo e no espaço para ser 
sintetizadas em uma simples questão de causa e efeito. É realmente 
possível afirmar, como fizeram Falk e Dierking�, que a maioria de 
não-públicos de museus se deve a uma má experiência com a 
escola? Por outro lado, a geração do compromisso cultural faz 
parte de uma complexa combinação de fatores, que não implicam 
somente o fato cultural. Os sistemas de recopilação de dados não 
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têm como medir coisas que não ocorrem (se, por exemplo, alguém 
se salva do suicídio por ouvir uma peça musical, é um efeito que 
não pode ser contado). Finalmente, encontramos a dificuldade de 
que as respostas à cultura são pessoais e individuais, e do mesmo 
modo que algumas pessoas são radicalmente transformadas por 
iniciativas culturais, outras podem ficar indiferentes, embora ambas 
sejam igualmente contabilizadas como visitantes ou espectadores.

No Observatório de Públicos, como dizia, nós utilizamos os 
indicadores para responder a perguntas simples, entre aspas. Nossos 
estudos são tecidos sobre uma estrutura baseada em índices, sobre 
os quais construímos a descrição da experiência de consumo 
cultural, por meio da prospecção da voz das audiências. Essas vias nos 
permitem, juntamente com a avaliação da consecução dos objetivos 
institucionais, informar à gestão das instituições o resultado de seus 
esforços. Ao nos referirmos a perguntas “fáceis”, consideramos como 
aspectos relacionados, por exemplo, em um museu, as exposições 
e as coleções: o balanço da exposição temporária/permanente 
indica a mobilidade dos conteúdos do museu. Avaliamos, por 
meio de índices, os resultados de manutenção da exposição, 
contrastando aqueles elementos que realmente funcionam com o 
total de elementos interativos. Nessa aproximação com a instituição, 
também é útil saber como ela utiliza suas coleções, comparando 
objetos de coleções exibidos com os objetos totais de coleções, 
ou então examinar qual é o seu compromisso com a avaliação, 
contando o número de avaliações realizadas, comparadas com o 
número total de programas educativos. Também costumamos 
responder com índices às perguntas sobre o acesso, a admissão 
e a segurança das instituições. Falamos de acessibilidade geral no 
tocante ao número de horas que o museu permanece aberto por 
semana, ou medimos a capacidade de utilização dos equipamentos, 
calculando os visitantes totais anuais, comparados com a superfície 
acessível ao público, entre outras soluções.

No entanto, é necessário levar em consideração que os indicadores 
de eficiência não podem quantificar a missão principal das 
instituições culturais, nem a qualidade de suas programações. 
E aqui vêm as perguntas difíceis: é menos eficaz um curso que 
produz aprendizagem de longo prazo em cinco pessoas do que 
uma conferência na qual �0 pessoas estão cochilando? Pode-se 
considerar bem-sucedido o fracasso de audiência de um show que 
recupera uma arte cênica em processo de extinção?

No Observatório de Públicos, completamos os índices estatísticos 
com a análise qualitativa da voz dos públicos e, inclusive, 
chegamos a mostrar reticência perante o uso de alguns índices, 
por considerá-los pouco indicativos e simplificativos da realidade 

institucional. Por exemplo, consideramos absurdo avaliar o 
compromisso educativo de um museu somente pela comparação 
entre a folha de pagamento dos trabalhadores do departamento 
educativo e a folha de pagamento do total da equipe, ou avaliar a 
acessibilidade do museu para os grupos de baixa renda medindo 
as horas de gratuidade.

A recusa em ouvir o público

Para terminar, citarei um estudo dos públicos como exemplo de 
mau uso dos indicadores. A pesquisa foi desenvolvida em um 
monumento muito emblemático da cidade de Barcelona, um 
edifício modernista que atualmente está sendo administrado como 
centro cultural pela obra social de um grande banco. Partindo da 
análise de indicadores, centramos a pesquisa no estudo das reações 
do público à oferta institucional, com o objetivo de servir como 
ferramenta de gestão museológica e também de representar a 
voz dos receptores do esforço institucional no âmbito da gestão 
cultural do banco.

Qual não foi a nossa surpresa ao perceber que, além da descrição 
por índices das audiências, a instituição preferiu não escutar a voz 
do público, ignorando os demais resultados de nossa investigação.

Os objetivos específicos da pesquisa tinham sido, inicialmente, 
descrever os públicos por meio da segmentação de audiências, para 
dessa maneira identificar os públicos reais, potenciais e não-públicos 
e desenvolver a avaliação da recepção da oferta materializada na 
visita à exposição permanente e à exposição temporária.

Os resultados da segmentação de audiências foram bem recebidos 
pelos gestores da instituição. Aceitou-se que os públicos estavam 
compostos de 11% de visitantes locais (em família ou em casal), 8% 
dos chamados amantes da arte, 1�% de turistas e – este foi o dado 
doloroso – apenas 1% de escolas. Ficou também estabelecido que 
o restante dos visitantes era de turistas que dedicavam menos de 20 
minutos para visitar a instituição, passando, na maioria das ocasiões, 
mais tempo na loja do que nas exposições, e perdendo a metade 
do percurso, na maior parte dos casos, por desorientação.

A prospecção por meio de questionários já indicava que não havia 
uma noção clara entre os públicos sobre o que era o edifício (se 
era um museu, um centro cultural, um monumento...). O visitante 
que freqüentava o edifício sabia de sua existência por meios não 
controlados pela difusão institucional e, em raras ocasiões, vinculava 
sua gestão ao banco que investia nela um enorme orçamento. 
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Por outro lado, demonstrava-se que a difusão das promoções era 
insuficiente, já que mais de �0% dos visitantes as desconheciam. 
No tocante aos preços, o visitante do edifício encontrava-se 
moderadamente satisfeito com o valor pago, opinião que se 
tornava mais negativa no caso do público local, que considerava 
que, uma vez que o edifício era um patrimônio da humanidade e 
tão relevante dentro da história da arquitetura catalã, não deveria 
estar em mãos privadas.

A relação desses públicos com as exposições apresentou um 
grande número de problemas, indicados em um relatório parcial de 
resultados, que a instituição relutou em considerar, acabando por 
abortar a última fase da pesquisa, justamente a que previa grupos 
de discussão para tratar esses problemas a fundo.
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É muito louvável a iniciativa do Ministério da Cultura (MinC), junto com o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), de 
desenvolver, desde 200�, um rol de indicadores culturais para o Brasil. Com base neles, fica-
se sabendo mais acerca do dispêndio familiar e dos equipamentos culturais domiciliares, dos 
gastos de prefeituras, estados e União em cultura, entre outras tantas informações quantitativas 
de fonte governamental, empresarial, associativa e doméstica. Eles mostrarão melhor seu 
poder descritivo (e, a partir daí, explicativo) no futuro, quando comparações temporais forem 
possíveis. Assim acontece em países avançados e assim também será no Brasil. Aliás, nossos 
indicadores obedecem a convenções internacionais, viabilizando comparações entre países.

Os especialistas estrangeiros, que vêm sendo convidados ao país nos últimos três ou quatro 
anos, são unânimes em encorajar a entrada do Brasil no círculo das nações em que se pesquisa 
sistematicamente nessa esfera. Eles também são os primeiros a tranqüilizar que a simples 
existência e análise de indicadores não encerra nenhuma ameaça à expressão artística e à 
gestão cultural. Mesmo porque os artistas não costumam ligar para números e a administração 
pública os usa em geral com mais moderação do que os pesquisadores gostariam.

1  Sociólogo da cultura pela USP, com pós-doutorado em Paris (EHESS) e Nova York (NYU). Professor titular aposentado 
da FGV/SP. Pesquisador associado ao Grupo Focus, da Unicamp.
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Text Box
Fonte: Revista Observatório Itaú Cultural, n. 4, p. 39-43, jan/mar. 2008.




